Renting in Seattle

ការរ� ើចេញ
មានចំណុចជាច្រើនដែលត្រូវដឹងអំពីការបញ្ច ប់កិច្ចព្រមព្រៀងជួ ល។ កូ នស�ៀវភៅស្ត ើង
នេះពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលអ្ន កត្រូវធ្វ ើនៅពេលដែលអ្ន កមានបំណងចង់រ� ើចេញ ឬនៅពេល
ដែលម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកផ្ត ល់ជូនអ្ន កនូ វសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរ� ើចេញ។ វាក៏និយាយ
អំពីការប្រគល់ប្រាក់កក់ធានាជូ ន វ ិញ ការចេញចូ លរបស់ម្ចាសផ
់ ្ ទះជួ ល និងដំណ�ើរការនៃ
ការបណ្តេ ញចេញផងដែរ។
ចូ លទៅកាន់ www.seattle.gov/rentinginseattle ឬហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ Renting
in Seattle Helpline (ខ្សែទូ រស័ព្ទផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការជួលផ្ទះនៅ Seattle) តាមរយៈ
(206) 684-5700។

City of Seattle

Khmer

នៅពេលដែលអ្ន កមានបំណងចង់រ � ើចេញ
•

ប្រសិនប�ើអ្នកជួ លមួ យខែម្ត ង អ្ន កចាំបាច់ត្រូវផ្ត ល់សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរក្នុងរយៈ
ពេលអប្បបរមា 20 ថ្ងៃ  ទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ
 ្ន កនៅមុនចុងខែដែលអ្ន ក 
មានបំណងចង់ចាកចេញ។

•

ប្រសិនប�ើអ្នកមានកិច្ចសន្យាជួ លសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួ យនោះ សូ មយោងដល់ការព្រម
ព្រៀងនៃកិច្ចសន្យាជួ លនោះ ដ�ើម្បីត្រួ តពិនិត្យអំពីលក្ខ ខណ្ឌតម្រូវនៃការជូ នដំណឹង។

•

ការខកខានមិនបានជូ នដំណឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវអាចធ្វ ើឲ្យអ្ន កត្រូវទទួ លខុសត្រូវច
 ំពោះថ្លៃ ឈ្ នួលនៅ
ក្នុងរយៈពេលជួ លបន្ទា ប់ទ�ៀត។

•

ការបំពានល�ើកិច្ចសន្យាជួ លត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់នៅក្រោមកាលៈទេសៈដែលកម្រមាន
និងជាក់លាក់ខ្លា ង
ំ ណាស់។ ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវតែបញ្ច ប់កិច្ចសន្យាជួ លរបស់អ្នកមុនពេលដែលកិច្ច
សន្យាជួ លផ
 ុតកំណត់នោះ ចូ រសាកល្បងធ្វ ើការចរចាអំពីការបញ្ច ប់ដោយមានការព្រមព្រៀង
ទៅវ ិញទៅមកជាមួ យម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នក និងស្វែ ងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ប្រសិនប�ើចាំបាច់។

សួ ស្តី? 
ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់ខ្ញុំផ្តល់ជូនខ្ញុំនូវ
សេចក្តីជូនដំណឹងមួ យច្បាប់...

នៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួល
របស់អ្នកមានបំណង
ចង់ឲ្យអ្ន ករ� ើចេញ
ប្រសិនប�ើអ្នកមានកិច្ចសន្យាជួ លមួ យច្បាប់នោះ ចូ រត្រួ តពិនិត្យផ្នែកដែលនិយាយ
អំពី វ ិធីបញ្ច ប់កិច្ចសន្យាជួ ល។ ប្រសិនប�ើវាបញ្ច ប់នៅកាលបរ ិច្ឆេ ទជាក់លាក់ណាមួ យ
គ្មានជម្រើសក្នុងការបន្ត កិច្ចសន្យា និងមិនអាចប្រទៅជាការព្រមព្រៀងមួ
តូ
យខែម្ត ង វ ិញបាន
ទេនោះ អ្ន កអាចចាំបាច់ត្រូវតែចាកចេញស្របតាមកិច្ចសន្យាជួ លនោះ។
•

ប្រសិនប�ើអ្នកជួ លមួ យខែម្ត ង ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកត្រូវតែមាន មូ លហេតុ

គ្រប់គ្រាន់តាមផ្វច្បាប់
លូ
 ដ�ើម្បីបញ្ច ប់ការជួ លរបស់អ្នក។ សេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយ
លក្ខ ណ៍អក្សរត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់តាមផ្វច្បាប់
លូ
យ៉ាងច្បាស់លាស់ និង
ផ្ត ល់រយៈពេលជូ នដំណឹងដែលត្រូវបានតម្រូវដ�ើម្បីចាកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នក។  
មានមូ លហេតុគ្រប់គ្រាន់តាមផ្វច្បាប់
លូ
ចំនួន 18 ដែលអាចស្វែ ងរកបាននៅ 

www.seattle.gov/rentinginseattle។
•

មូ លហេតុគ្រប់គ្រាន់តាមផ្វច្បាប់
លូ
មួយចំនួនតម្រូវឲ្យម្ចាស់ទីតាំងជួ លទូ ទាត់ប្រាក់
ជំនួយដល់ការផ្លាស់ប្រទី
តូ លំនៅ។

•

ប្រសិនប�ើអ្នកទទួ លសេចក្តីជូនដំណឹងពីម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកដែលតម្រូវឲ្យអ្ន ក
រ� ើចេញនោះ ចូ រហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ Renting in Seattle Helpline ដ�ើម្បីម�ើលថាត�ើវា
គឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានសុពលភាព ដែលបំពេញតាមរាល់លក្ខ ខណ្ឌតម្រូវ
តាមផ្វច្បាប់
លូ
ទា ំងអស់ដែរឬទេ។

ស្ថានភាពនៅពេលរ� ើចេញ
ស្ថានភាពនៅ
ពេលរ� ើចូ ល

• អ្ន កត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ឲ្យប្រគល់ជូន វ ិញនូ វផ្ ទះដែលស្ ថិតនៅក្នុង

ស្ថានភាពនៅ
ពេលរ� ើចេញ

ស្ថា នភាពដូ ចគ្នានឹងស្ថា នភាពនៅពេលដែលអ្ន ករកបានផ្ ទះនោះដក
ភាពសឹក រ ិចរ ិលយ៉ាងសមហេតុផល។

គួ រសម
ស្ថា នភាព ៌/
មានការហ�ើរពណ
ំនួន
ស្លា កស្នា មមួយច

កម្រាលព្រំ

ដូ ចគ្នា

• ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកគួ រតែបានផ្ត ល់ជូននូ វបញ្ជីត្រួ តពិនិត្យ
នៅពេលរ� ើចូ ល នៅពេលដែលអ្ន កបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជួ លរបស់អ្នក
និងត្រូវតែពឹងផ្អែ កល�ើបញ្ជីត្រួ តពិនិត្យនោះដ�ើម្បីកំណត់ថាត�ើអ្នកបាន
បង្ក ការខូ ចខាតចំពោះផ្ ទះនោះដែរឬទេ។

ត

ស្ថា នភាពល្អ

បានរងការខូ ចខា
មា រ
ដោយសារសត្វ ឆ្

• ប្រសិនប�ើមានការខូ ចខាតនោះ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកត្រូវតែ
ពិចារណាអំពីអាយុ និងស្ថា នភាពនៃវត្ថុដែលរងការខូ ចខាតនោះ
និងមិនអាចគិតប្រាក់ល�ើសពីតម្លៃជាក់ស្តែ ងរបស់វានោះទេ។

វាំងនន

ុវែង

ផ្នែកខាងល�ើនៃត


1" មានស្នា មឆេះ
នៅជិតឡាវ៉ាបូ

ដូ ចគ្នា

• ការត្រួ តពិនិត្យគ្រប់ទីកន្លែ ងទា ំងអស់នៅពេលចាកចេញជាមួ យ
ម្ចាស់ផ្ទះជួ ល គឺជាការអនុវត្តជាទូ ទៅមួ យ ប៉ុន្តែ មិនត្រូវបានតម្រូវ
ដោយច្បាប់នោះទេ។  យកចិត្ត ទុកដាក់ចំពោះឯកសារស្ថា នភាព
នៃផ្ ទះរបស់អ្នកនៅមុនពេលប្រគល់កូនសោជូ ន វ ិញ។  រ ូបថត 

ំ ណ៌ថ្មី
បានលាបថ្នា ព
នៅគ្រប់ទីកន្លែ ង

ំ ណ៌នៅក្នុង
ការលាបថ្នា ព
ុំមាន
បន្ទប់គេងដោយព
ការឯកភាព

និង វ ីឌីអូប្រហែលជាមានសារប្រយោជន៍ ប្រសិនប�ើមានវ ិវាទអំពីការ
ប្រគល់ប្រាក់កក់របស់អ្នកជូ ន វ ិញ។

ំ ប
ថ្នាលា

ិ
ការប្រគល់ប្រាក់កក់ជូន វញ
• នៅក្នុងរយៈពេល 21 ថ្ងៃ ក្រោយពេលបញ្ច ប់កិច្ចព្រមព្រៀងជួ ល ម្ចាស់ផ្ទះជួ ល
របស់អ្នកបង្ វិលសងវ ិញនូ ប្រាក់កក់របស់អ្នក ឬផ្ត ល់ជូននូ វការបញ្ជាក់អះអាង
យ៉ាងពេញលេញ និងយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដោយពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលផ្នែកណា
មួ យនៃប្រាក់កក់ត្រូវបានកាត់ទុក។
• ទាក់ទង Renting in Seattle Helpline ប្រសិនប�ើម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកមិន
អនុលោមតាមលក្ខ ខណ្ឌតម្រូវរយៈពេល 21 ថ្ងៃ នោះ។
• វ ិវាទអំពីការខូ ចខាត និងភាពសឹក រ ិចរ ិល សោហ៊ុយល�ើការជួ សជុល
និងវ ិក្ក យបត្រដែលមិនទាន់បានទូ ទាត់ ត្រូវតែដោះស្រាយតាមរយៈ
ការសម្រុះសម្រួ លគ្នាតាមរយៈ Dispute Resolution Center of King County
(មជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយវ ិវាទនៃខោនធី King), www.kcdrc.org 
ឬតាមរយៈតុលាការនៃបណ្តឹងទាមទារកម្រិតស្រាល, 

www.kingcounty.gov/courts/district-court/small-claims.aspx។
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ការចេញចូ លរបស់ម្ចាស់ផ្ទះជួល
• ម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកមានសិទ្ធិបង្ហាញផ្ ទះរបស់អ្នក
ទៅកាន់អ្នកជួ លដែលអាចនឹងជួ លផ្ ទះនោះ កម្ម ករ
ឬអ្ន កទិញ ដោយជូ នដំណឹងរយៈពេល 1 ថ្ងៃ ជាមុន។
• ការចេញចូ លសម្រាប់ភាពចាំបាច់
ឬការជួ សជុលដែលត្រូវបានព្រមព្រៀង
តម្រូវឲ្យមានការជូ នដំណឹងរយៈពេល 2 ថ្ងៃ ជាមុន។
• អ្ន កអាចបដិសេធចំពោះការចេញចូ លនោះបាន
ប្រសិនប�ើអ្នកមានមូ លហេតុព
 ិតប្រាកដមួ យ ដូ ចជា
ការជាន់កាលវ ិភាគគ្នា ប៉ុន្តែ ចូ រធ្វ ើឲ្យប្រាកដថា អ្ន កបាន
ផ្ត ល់កាលបរ ិច្ឆេ ទ និងពេលវេលាជំនួស។  
• ទា ំងអ្ន ក និងម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នកត្រូវតែមានហេតុផល
សមស្របអំពីការចេញចូ លផ្ ទះនោះ។

ការបណ្តេ ញចេញ
ម្ចាស់ផ្ទះជួ លត្រូវតែទទួ លបាន Writ of Restitution (ដីកាបណ្តេ ញចេញ) ពីតុលាការកំពូលដ�ើម្បីបណ្តេ ញអ្ន កជួ លណាម្នា ក់។  
ដំណ�ើរការចាប់ផ្តើមជាមួ យនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យអនុវត្តតាម ឬឲ្យរ� ើចេញ។  ប្រសិនប�ើអ្នកជួ លមិនបានដោះស្រាយ
សេចក្តីជូនដំណឹងនោះនៅមុនពេលដែលវាផុតកំណត់ទេនោះ ម្ចាស់ផ្ទះជួ លអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងស្តីពី “ការបន្ត កាន់កាប់
ដោយខុសច្បាប់” ទៅកាន់តុលាការកំពូល និងផ្ត ល់ជូនអ្ន កជួ លនូ វដីកាកោះ និងពា
 ក្យបណ្តឹង។ អ្ន កជួ លត្រូវតែធ្វ ើការ
ឆ្លើយតបឲ្យមុនកាលបរ ិច្ឆេ ទដល់កំណត់ដែលបានបញ្ជាក់ ឬប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃសាលក្រមស្តីពីការមិនបំពេញ
កាតព្វ កិច្ច។ ចៅក្រមធ្វ ើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយអំពីលទ្ធ ផលនៅសវនាការ បង្ហាញហេតុផល។  
វាមានសារសំខាន់នៅក្នុងការទទួ លបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ភ្លា មៗ ប្រសិនប�ើអ្នកទទួ លបានសេចក្តីជូនដំណឹង
មួ យច្បាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះជួ លរបស់អ្នក និងព្យាយាមជ�ៀសវាងពីការបណ្តេ ញចេញតាមដែលអាចធ្វ ើទៅបាន។ ការបណ្តេ ញ
ចេញនៅល�ើកំណត់ត្រាជួ លរបស់អ្នកអាចធ្វ ើឲ្យការជួ លនាពេលអនាគតមានភាពប្រកួ តប្រជែងខ្លា ង
ំ ណាស់
និងអាចធ្វ ើឲ្យខូ ចកិត្តិយសរបស់អ្នកបានផងដែរ។
ហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់ Renting in Seattle Helpline សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម។

City of Seattle
Seattle.gov/rentinginseattle
ខ្សែទូ រស័ព្ទផ្តល់ជំនួយ (206) 684-5700
ទីក្រុង Seattle ជ�ឿជាក់ទៅល�ើប រ ិយាបន្ន និងសមធម៌។ ជនអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភ�ៀសខ្ លួន ទទួ លបានការស្វា គមន៍នៅទីនេះ។ និយោជិតរបស់
ទីក្រុងមិនសាកសួ រអំពីស្ថា នភាពនៃពលរដ្ឋ ភាពនោះទេ និងផ្ត ល់សេវាជូ ននិវាសនជនគ្រប់រ ូបដោយមិនគិតអំពីស្ថា នភាពអន្តោប្រវេសន៍នោះទេ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមានពិការភាពណាមួ យ និងមានបំណងទទួ លបានព័ត៌មានពីយ�ើងន ៅក្នុងទម្រង់ជំនួសណាមួ យនោះ សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅកាន់
ខ្សែទូ រស័ព្ទផ្តលជ
់ ំនួយរបស់យ�ើង។ ខ្សែទូ រស័ព្ទ TTY របស់យ�ើង គឺ (206) 233-7156។
តែងតែមានការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ជានិច្ច ។ ឯកសារនេះអាចស្វែងរកបានជា៖
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